Niepełnosprawni startowali na VI Zimowych Igrzyskach LZS w Dobrzeniu
Wielkim
9 grudnia w hali Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim z udziałem 200 zawodników 51 drużyn z
województwa opolskiego i dwóch drużyn z czeskiego Krnova rozegrano VI Zimowe Igrzyska
Osób Niepełnosprawnych LZS „Bez Barier”. Zarząd Wojewódzki LZS w Opolu pod
przewodnictwem Gerarda Halamy jednocześnie latem organizuje podobne igrzyska
lekkoatletyczne na płycie dobrzeoskiego „Orlika”.
Tegoroczne zimowe igrzyska dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Województwa z funduszy
PFRON, a także terminowej zbieżności z 70-leciem LZS (pierwszy klub powstał w
Czarnowasach) oraz świętami Bożego Narodzenia i Mikołaja miały szczególną oprawę.
Wszyscy startujący zostali obdarowani słodkim upominkiem wręczonym przez św. Mikołaja,
w którego wcielił się gospodarz szkolnej hali Marek Gołębiowski. Ponadto gośdmi
specjalnymi igrzysk byli Barbara Niewiedział i Bernhard Serwuschok, którzy wręczali puchary
wszystkim drużynom i medale wszystkim zawodnikom. Ponadto 6 najlepszych drużyn
nagrodzono sprzętem sportowym, a wszystkich uczestników imprezy zaproszono na wspólny
obiad.
Szczególnie bliska niepełnosprawnym zawodnikom była Barbara Niewiedział, mieszkanka
Korfantowa, medalistka paraolimpiad w Sydney, Londynie i Rio de Janeiro. W Sydney,
Londynie i w Rio de Janeiro zdobyła ona złote medale w biegu na 1500 m., a w stolicy Brazylii
dodatkowo brązowy medal na 400 m. Jest ona stypendystką Ministerstwa Sportu, jej dwie
córki (13 i 8 lat) też zaczynają trenowad biegi. Uczestnicy dobrzeoskich igrzysk szybko
znajdowali wspólny język z mistrzynią, która bardzo chętnie pozowała do wspólnych zdjęd.
Bernhard Serwuschok, mieszkający w Niemczech, a pochodzący z Opolszczyzny rycerz
maltaoski od ponad 25 lat cały wolny od zawodowej pracy czas i wiele energii poświęca na
organizowanie charytatywnej pomocy dla szpitali, ośrodków wychowawczych i socjalnych
oraz lokalnych społeczności szczególnie województwa opolskiego, a ostatnio także Białorusi.
Wartośd dotychczas dostarczonego do Polski sprzętu i artykułów spożywczych przekroczyła 4
miliony euro. Trzeba podkreślid, że do tej działalności Serwuschok pozyskał grupę
niemieckich współpracowników z kręgu maltaoczyków.
Zmagania uczestników igrzysk otworzył przewodniczący WZ LZS Gerard Halama w
towarzystwie Joanny Wilk kierownik departamentu kultury fizycznej i sportu Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu i dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzeniu dr Doroty GajdaSzczegielniak, a w ich przeprowadzeniu pomagali miejscowi nauczyciele i działacze sportowi
oraz uczniowie. Drużyny rywalizowały w sześciu konkurencjach lekkoatletycznych: bieg z
pokonywaniem płotków, tor przeszkód na materacach, skok w dal z miejsca, rzut oszczepem
(z gumy)do celu, rzut kulą do celu, rzut dyskiem (z tworzywa).

Oczywiście nie wszyscy startujący niepełnosprawni jednakowo radzili sobie w
poszczególnych konkurencjach, ale wszyscy emocjonowali się rywalizacją, z wszystkich sił
starali się wypaśd jak najlepiej. Takiej atmosfery, takiego zaangażowania trudno spotkad na
zawodach sportowych ludzi pełnosprawnych.
Po podsumowaniu wyników drużyn we wszystkich konkurencjach wyłoniono 6 najlepszych
ekip.
I miejsce zajęła drużyna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku (133 pkt.). A oto
pozostałe sklasyfikowane drużyny z miejscowości: II – ŚNS Kuniów (109 pkt.), III – SOSW
Prudnik (108), IV – WTZ Głubczyce (101), V – WTZ Krapkowice (79,5), VI – WTZ Namysłów
(76). Te wszystkie reprezentacje zostały dodatkowo nagrodzone cennym sprzętem
sportowym.

